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Uit de kerkenraad

Op 12 oktober heeft de wijkkerkenraad vergaderd, nog net voor de op dat 
moment te verwachten strengere corona maatregelen.
In de vergadering werd genoemd dat vanuit de gemeente wordt gevraagd 

hoe het nu staat met het ‘voorgenomen besluit’ om en om te gaan kerken in Berg-
kerk en Maranathakerk, zoals voorgelegd in het gemeenteberaad van 2 februari. In 
dit plan wordt geanticipeerd op de te verwachten verdere teruggang van de inkom-
sten en de vermindering van de formatieplaatsen, dit laatste medio 2022.

Het ‘voorgenomen besluit’ is een van de uitkomsten geweest in het proces waar-
bij Jandirk Pronk met ons optrok als procesbegeleider. Het plan riep verschillende 
reacties op in de gemeente en ook binnen de wijkkerkenraad bleek het nog geen 
gelopen race. Mede om die reden heeft in de wijkkerkenraadsvergadering van 29 
juni Jandirk op een mooie en open manier afscheid van ons genomen. Diezelfde 
avond is ook uitgesproken dat we niet zonder hulp verder konden. Een groepje 
wijkkerkenraadsleden is vervolgens gaan praten met het moderamen van de Alge-
mene Kerkenraad. Een fijn gesprek waarin we onderling merkten hoe bevrijdend 
het is gewoon in alle rust uit te kunnen spreken wat we denken en ervaren. In een 
tweede gesprek met elkaar is dat uitgewerkt in een aantal aanbevelingen aan de 
wijkkerkenraad.

In de vergaderingen van 10 en 14 september leverde dat al een mooie aanzet op. 
Besloten is in groepjes kerkenraadsleden nu écht te delen ‘waar we staan’. Deze ge-
sprekken staan gepland medio oktober en gaan op moment van schrijven dus nog 
plaatsvinden. Zonder erop vooruit te kunnen lopen is deze openheid van spreken 
toch wat we allereerst nodig hebben. Anders gezegd: in de afgelopen jaren zijn we 
daarin tekortgeschoten. Als er iets is waar Jandirk ons op gewezen heeft, is het wel 
het belang een open en eerlijke wijze van gesprek met elkaar te vinden, in de ker-
kenraad en in de gemeente.

Terugblikkend naar de vergadering van 12 oktober bleek opnieuw dat we meer 
kunnen dan we dachten. Ieders inbreng droeg bij, zelfs als er toch nog wat boosheid 
en geprikkeldheid voelbaar was. We gaan het zien. Heel veel sterkte aan ons allen 
in de huidige tijd van afstand houden.

Met hartelijke groet, Erika van Gemerden (voorzitter)

Op zondag 27 september werd 
Gerdie van der Kolk bevestigd als 
diaken in onze wijkgemeente. In 
deze dienst stond het thema van de 
‘weg’ centraal: samen zijn we op weg 
naar Gods land van vrede en recht. 
Gerdie had een wandkleed gemaakt 
bij dit thema. Te zien op dat wand-
kleed: een weg, een zon, de horizon. 
Alle kerkgangers kregen in deze 
dienst een envelop mee met wat wol 
en een opdracht: maak een bloem 
voor dit wandkleed. Want allemaal 
kunnen we zorgen voor bloemen op/
langs deze weg, die we samen gaan. 
Het wandkleed zal mét bloemen 
terugkeren in de kerk op zondag 25 oktober.
ds. Martine Nijveld

Gerdie van de Kolk wordt in 
deze dienst, 4 oktober, beves-
tigd als diaken. Een feestelijk 

gebeuren dat al begint met lied 287, 
als we luisteren naar de solozang van 
Christie van der Hauw. Verwarmend 

zijn de slotwoorden van het eerste en 
tweede couplet: “bij de Heer zijn wij 
hier thuis, kind aan huis” en “als de 
kerk van liefde leest, is het feest!” Voor 
in de kerk hangt een wandkleed, waar-
op een weg staat afgebeeld, een levens-
weg. Voor ons allen een weg met hoog-
te- en dieptepunten. 

De gemeente krijgt als opdracht 
om het wandkleed op te fleuren met 
bloemen van kleurrijke wol, waarbij 
het hart wordt gevormd door onze 
creatieve vondsten, een wandkleed 
die diversiteit aangeeft en symbool 
is voor een bloeiende gemeente. Het 
past mooi bij de preek die gaat over de 

Een zondagsdienst met verrassingen

vele wegen, die in de Bijbel genoemd 
worden, smalle en brede paden, mak-
kelijk en moeilijk begaanbare. Een 
preek om thuis nog eens rustig na te le-
zen. Na de overdenking wordt Gerdie 

temidden van de gemeente bevestigd 
in het ambt van diaken. Na de belofte 
en zegenwens, horen we het jawoord 
van Gerdie en antwoordt de gemeen-
te met een “van harte” op de vraag van 
ds. Martine Nijveld of we haar willen 
aanvaarden en waar nodig steunen tij-
dens haar diakenschap. 

Na de zegenbede geeft ds. Martine 
Nijveld, heel onverwacht, het woord 
aan Bart Kappert, die namens het 
hoofdbestuur van de landelijke vereni-
ging van Kerkrentmeesterlijk Beheer 
een gouden speld met briljant en een 
oorkonde mag overhandigen aan een 
jubilaris in onze gemeente. Een verras-
sing voor Joost Smits, die het betreft 
en naar voren mag komen om het in 
ontvangst te nemen. “Op 22 septem-

ber 2020 was (onze) Joost, 40 jaar lang 
kerkvoogd/kerkrentmeester, waaron-
der vele jaren als ouderling-kerkrent-
meester in onze gemeente”, aldus 
Bart Kappert. Hij bedankt Joost voor 
het voortreffelijk beheren van de ker-
kelijke financiën mede namens de 
kerkrentmeesters Janny van Kooy-Ast 
en Jan Keuzekamp, die vanuit de com-
missie de uitgereikte tastbare herinne-
ring hebben aangevraagd. 

Op zijn beurt bedankt Joost de 
commissie voor de mooie woorden en 
de aanvraag die ze hebben geregeld. 
Zijn vrouw Ria krijgt ook alle credits 
voor de vele uren, die hij eraan heeft 
moeten besteden. Als compensatie 
hebben ze afgesproken, dat één dag 
in de week alleen privézaken voor-
gaan. Hij geeft aan, dat hij het altijd 
met veel plezier heeft gedaan en be-
looft dat hij het zal voortzetten, zo-
lang zijn gezondheid het toelaat. Een 
grappig detail vormt de betekenis van 
zijn tweede doopnaam, die “een hoge 
status weergeeft”. Nieuwsgierig gewor-
den? Vraag hem er eens naar. Als na 
zending en zegen de dienst wordt be-
eindigd, gaan we als gemeente, op aan-
wijzing van Leonore, rustig en elkaar 
de ruimte gevend naar buiten. 

Er is echter nog een verrassing voor 
iemand die het niet zag aankomen, 
maar wel de voorbereidingen ervoor 
heeft getroffen. Na de dienst mochten 
Margriet en ondergetekende namens 
het locatieteam Bergkerk Leonore ver-
blijden met een Paaskaars. Zij en haar 
man Jos waren er zichtbaar blij mee en 
vormen een hecht team. De Paaskaars 
zal nog vele malen z’n licht, bij speciale 
gelegenheden, mogen laten schijnen in 
een hecht gezin. 

Edwine Muller-Buschman

Omzien  
naar elkaar

Een belangrijke vraag blijft in deze 
tijd: hoe zien we naar elkaar om? 
Na de beperkende maatregelen 

in oktober hebben we daar natuurlijk 
opnieuw over nagedacht. 

We vinden het belangrijk, dat (zo-
lang het verantwoord kan) er plekken 
blijven van ontmoeting in onze beide 
kerken en in het buurt-en-kerkhuis. 
We doen dat met alle voorzichtigheid; 
de ruimte is zo ingericht dat afstand 
houden bijna als vanzelf gaat. Met 
klachten blijven we thuis en we dra-
gen, waar gevraagd, een mondkapje.

Bezoekwerk gaat door, maar ook 
dat is aangepast (en moet zich telkens 
weer aanpassen). Elke bezoekvrijwil-
liger maakt de eigen afwegingen: wat 
kan of wil ik op dit moment doen als 
het gaat om bezoekwerk? Niet iedereen 
doet het bezoekwerk ‘live’ op dit mo-
ment. Ook als predikanten zullen we 
altijd vragen wat u wenst: we bezoeken 
mensen thuis of elders, we maken een 
afspraak in de kerk, soms is een wande-
lafspraak een goede oplossing of kan er 
geskypet of gebeld worden.

Maar altijd geldt: laat u het ons 
horen als u graag contact wilt? Op de 
achterzijde van de Wijkkrant vindt u 
de pastorale wijkindeling van de pre-
dikanten. En omzien naar elkaar doen 
we samen. Een telefoontje, appje, mail, 
een kaart, een aardige attentie: laten we 
het blijven doen, gericht op de mensen 
om ons heen, van buurt en kerk.

ds. Martine Nijveld

Wandel je wijzer

Op vrijdag 27 november is er een ‘Wandel je wijzer’-wandeling. Een wan-
deling waarbij je met anderen in gesprek gaat, nadenkt over een korte 
tekst, een klein gedicht of een vraag. Deze wandeling is niet bedoeld 

als ‘zomaar een wandeling’. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze mee wil-
len doen aan de gespreksvragen/opdrachten die je meekrijgt voor onderweg. De 
wandeling begint met een korte intro (wat gaan we vandaag doen) en eindigt 
met een inspiratiemoment, waarin we de lijnen van de gesprekken of het thema 
van de wandeling samenbrengen en afronden.

Opgave bij: ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24 of 06-16 73 37 42 of 
me.nijveld@ziggo.nl Het startpunt wordt bij opgave bekend gemaakt. Starttijd: 
15.00 uur. De wandeling is zes tot acht kilometer (en we zijn voor het avondeten 
weer thuis!).

ds. Martine Nijveld

Voorbehoud  
activiteiten en agenda
De op 13 oktober aangescherpte maatregelen aangaande het co-
ronavirus hebben impact op de geplande activiteiten. De kerken-
raad informeert iedereen via mailgroepen, websites en persoon-
lijk contact. Houd voor de situatie na 1 november de websites in 
de gaten. Gemeenteleden die hiertoe niet in staat zijn, kunnen 
bellen naar ds. Martine Nijveld of ds. Axel Wicke.

Rondje 
koffie en 
Samen eten 
Helaas hebben we moeten besluiten 
het Samen eten, en het Rondje koffie 
in de Bergkerk op de donderdag 
ochtend, met ingang van week 43, vier 
weken niet te laten doorgaan. Zodra 
de besmettingen met het coronavirus 
afnemen gaan we weer beginnen met 
de maaltijden en koffieochtenden. 
En hopelijk is dat snel het geval, u 
krijgt daar dan weer bericht van in de 
Wijkgroet en via de website.

Locatieteam Bergkerk

Bedankje
De Bergkerkgemeente wil ik harte-
lijk bedanken voor de bloemen, die 
ik voor mijn 80ste verjaardag mocht 
ontvangen.

Frans Staal, Akeleistraat

Adverteren?
Vraag naar de 

aantrekkelijke tarieven.

mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl 

070 345 61 53



2 – Wijkkrant Den Haag West   

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek. 
De wijkbus rijdt iedere werkdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers 
om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escamplaan 61F (Escampade)  

Kerkzijn als oefening  
in dankbaar zijn
Dankbaarheid: het lijkt een ouderwets iets. Hoe vaak spreken 
we het uit dat we dankbaar voor iets of iemand zijn? Dankbaar-
heid is niet iets van de moderne mens, die alles vanzelfsprekend 
vindt en er zelfs recht op meent te hebben. Robert Long zong 
het in de jaren 70 cynisch, kritisch als hij was op religie die ons 
tot berusten in onze ellende opriep: “Dankbaar moet je zijn, ne-
derig en klein”.  Je kunt de ander, die in de ellende zit, niet voor-
houden dat hij of zij dankbaar moet zijn voor al het andere; dan 
loop je weg van het lijden van de ander. Maar degene die lijdt 
kan je wel dankbaar zijn als jouw liefde en aandacht hem of haar 
helpt om het leed te dragen.

Maar los van een situatie van lijden is dankbaarheid een le-
venskunst, die met waarderen te maken heeft.  

In het Jodendom worden er twee levenshoudingen ten op-
zichte van het leven onderscheiden: die van vreugde en van 
somberheid. De levenshouding van somberheid is een houding 
van ontevredenheid. We menen recht te hebben op een beter 
en aangenamer leven en een betere wereld. Het is een houding 
die geworteld is in kieskeurigheid, van geringschatting van het 
goede, van de nadruk op onvervulde wensen en begeerten, het 
hunkeren naar wat we niet hebben.

De levenshouding van vreugde is er één van waardering 
van het leven en van het goede, van tevredenheid met wat we 
hebben, met het besef dat niets vanzelfsprekend is en alles 
om niet is.

Jonathan Sacks schrijft in zijn boek ‘Moraal’, dat onderzoe-
ken hebben aangetoond dat mensen die bewust gericht zijn op 
het ervaren en uiten van dankbaarheid meer positieve emoties 
ervaren. Het bevordert de doorwerking van positieve ervarin-
gen. Het stimuleert gevoelens van eigenwaarde. Het helpt ons 
om te gaan met stress en het remt ergerlijke vergelijkingen met 
anderen af. Dankbare mensen zijn eerder geneigd anderen te 
helpen en kunnen ook beter vergeven. Omdat dankbare men-
sen gelukkiger zijn, leven ze langer.

In onze cultuur van kopen en consumeren worden we steeds 
weer aangemoedigd om ontevreden te zijn met wat we hebben 
en beleven: het kan altijd meer, mooier, beter, verder, specta-
culairder. Jonathan Sacks spreekt van een hedonistische tred-
molen. Die biedt ons een onvervuld, leeg en oppervlakkig le-
ven. De markt maakt van ons eerder sombere mensen, dan 
dankbare en blije mensen.  

Daar hebben we gemeenschappen voor nodig, zoals een 
kerk, waarin we oefenen en elkaar stimuleren in dankbaarheid; 
juist ook in deze tijd van corona waarin somberheid op de loer 
ligt om alles wat niet meer kan.  

Klaas Bruins

In gesprek tijdens Bethel Open
Buurt-en-kerkhuis Bethel biedt 
elke maandagmiddag gelegen-
heid voor een praatje. Onderge-
tekende ging langs en raakte in 
gesprek met ds. Axel Wicke.

Over het geheel genomen gaat 
het veel mensen in deze co-
ronatijd niet goed, consta-

teert dominee Axel Wicke. Ze zijn 
eenzaam, maken zich zorgen of zijn 
bang. En ze weten zich daarmee geen 
raad omdat ze thuis geen bezoek dur-
ven te ontvangen en zelf ook nergens 
naartoe kunnen. Zo raken vele men-
sen uit beeld. “Dan is het fijn dat ze 
elke maandagmiddag van 14.00 tot 
19.30 uur bij buurt-en-kerkhuis Bethel 
aan de Thomas Schwenckestraat 30 
kunnen binnenlopen om bijvoorbeeld 
een kaarsje aan te steken, voor een mo-
ment stilte en rust of om weer eens een 
praatje te kunnen maken. Zonder zich 
meteen zorgen te maken over wat er in 
deze coronatijd allemaal kan gebeu-
ren.”

Huisbezoeken legt Wicke in deze co-
ronadagen ook nog steeds af, al verlo-
pen die volgens de nieuwe etiquette 
wat anders. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een ‘stoepgesprek’ waarbij domi-
nee en kerklid door een open voordeur 
op anderhalve meter van elkaar met 
luide stem onderwerpen bespreken die 
een mogelijke voorbijganger de oren 
zou doen spitsen. Het is wat hem be-
treft wat ongebruikelijk, maar het geeft 

aan hoe het coronavirus het pastoraat 
verandert. “Daar zullen nog heel wat 
boeken over worden geschreven!”

Kerstperiode
Nog zoiets: een minister die hooguit 
dertig bezoekers in de kerk wil zien. 
Wicke kan zich er wel in vinden, al is 
er ook dat stemmetje dat waarschuwt 
dat er straks, misschien wel tot aan het 
nieuwe jaar, helemaal geen diensten 
meer kunnen zijn. De kerstperiode is 
in zijn woorden ook een zendingspe-
riode waarin bezoekers van kerstdien-
sten worden uitgenodigd om ook eens 
op een ander moment in het jaar naar 
een kerkdienst te gaan. “Dat baart mij 
zorgen.” En niet in de laatste plaats 
vanwege de noodzakelijke inkomsten.

Veldhospitaal
Het laat onverlet dat deze coronatijd 
de kerk ook nieuwe kansen biedt. Of, 
zoals Wicke eerder hoorde zeggen: 
“Dat is waarvoor kerken gemaakt 
zijn.” De kerk is in zijn woorden dan 
minder de hoeder van waarden, maar 
meer het veldhospitaal uit een vergelij-
king die Paus Franciscus ooit maakte. 
Er zijn meer mensen die het om wat 
voor reden dan ook moeilijk hebben. 
Als de nood hoog is, bezinnen ze zich 
op dat wat houvast biedt. Dezer dagen 
moet de kerk daarvoor nieuwe vor-
men zien te vinden.

Livestream
Zoals virtueel ter kerke gaan. Het 
biedt in Wickes verwachting “enorme 
kansen”. Nog steeds zegt hij verbaasd 
te zijn over het aantal mensen dat di-
gitaal een dienst bijwoont. Dat zijn 
volgens hem ook mensen van andere 
kerken die (nog) geen eigen livestream 
hebben. Al met al een veelvoud van 
het aantal kerkgangers dat de dienst 
in het echt meemaakt. Sommige com-
puterkijkers blijken in verre buiten-
landen als Botswana en Australië te 
wonen; familie van kerkleden die over 
de wereld zijn uitgevlogen. “Daarom 
maken veel vrijwilligers er enorm veel 
werk van.”

Koning?
Wie wil kan bij zo’n dienst op You-
Tube een reactie plaatsen. Pasgeleden 
veroorzaakte dat enige commotie, her-
innert Wicke zich. Eén van de kijkers 
zou volgens de naamsvermelding ‘ZM 
Koning Willem-Alexander’ heten. Het 
gonsde in de kerkgemeenschap, want 
betekende dat niet dat de majesteit had 
meegekeken? Wicke moest alle zeilen 
bijzetten om uit te leggen dat iedereen 
zich op YouTube om het even welke 
naam kan geven. Dat het dus zomaar 
zou kunnen dat het niet om de koning 
ging. “Maar ik kan niet garanderen dat 
hij het niet is geweest.”

Jean Quist

Bethel Open

Iedere maandagmiddag gaan de kerkdeuren van het buurt-en-kerkhuis 
Bethel om 14 uur open. Gemeenteleden, buurtbewoners, stadsgenoten en 
voorbijgangers zijn er van harte welkom, bij deze mix van een stille, open 

kerk met een inloopspreekuur. Zo willen wij tijd en ruimte bieden voor stilte, 
gebed en voor kleinschalige ontmoetingen. U kunt er terecht om een kaarsje 
te branden, even op adem te komen en de gedachten op orde te krijgen. En als 
u eerder behoefte heeft aan een gezellig of ook een diepgaand gesprek, aan een 
gebed of een ritueel: bij ds. Axel Wicke (meestal tot 17.30 uur aanwezig) staan 
koffie en thee klaar. Van harte uitgenodigd!

Iedere maandag, van 14.00 tot 19.30 uur, in buurt-en-kerkhuis Bethel.
ds. Axel Wicke

Experimenteren met 
Geestelijke Ontmoetingen

De nieuwe, door corona ingegeven en zeer opengebroken vorm van het 
Avondgebed met liederen uit Taizé ‘Experimenteren met Geestelij-
ke Ontmoetingen’ sluit om 19.30 uur naadloos aan bij ‘Bethel Open’. 

Daarbij zullen wij spelen met heel uiteenlopende, bekende en verrassende me-
thodes, die mensen met elkaar, met Bijbelteksten en wie weet met God op crea-
tieve manieren in verbinding laten komen. Denk aan stilte en meditatie, aan 
beeldende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk onderzoeken 
en andere wegen om verhalen uit de Bijbel en je eigen geloofsweg te benaderen. 
Wat op welke manier op een maandagavond op het programma zal staan, zal 
dus vaak  een verrassing zijn, al zullen wij dat ook soms van tevoren via de Wijk-
krant of onze websites bekend maken. Voorbereid worden deze experimentele 
avonden door leden van de voorbereidingsgroep van het Avondgebed, elke laat-
ste maandag van de maand heeft ds. Axel Wicke de leiding. Van harte welkom! 
Iedere maandag, van 19.30 tot ca. 21.30 uur, in buurt-en-kerkhuis Bethel.

ds. Axel Wicke

Maranatha Meditatie

Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam maar 
ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we verschillende 
meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed aan: het 

losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en ontspanningstechnieken. We 
gaan op zoek naar welke vorm van meditatie ons aanspreekt, of juist niet! 

Wekelijks op vrijdag van 20 tot 21 uur in de Maranathakerk. Toegang fysieke 
bijeenkomst: per keer 2 euro, m.u.v. advent en veertigdagentijd. Kom in loszit-
tende warme kleding en neem pen en papier mee. Inloop vanaf 19.45 uur. Opge-
ven bij ondergetekende via 070-360 14 67, na 19.00 uur. Of mail:
 MaranathaMeditatie@gmail.com.

N.b. mocht aanscherping van de coronamaatregelen het samenkomen on-
mogelijk maken dan wordt bij voldoende belangstelling gekeken naar de moge-
lijkheden van een online workshop.

Cécile de Munnik

Met psalmen 
door het leven

Dit seizoen bied ik gespreks-
avonden aan bij de Bijbelse 
psalmen. Psalmen zijn levens-

liederen waarin ’alles wat er aan leven 
is en wat in ons leven gebeuren kan’ 
voorbijkomt: liefde en verdriet, woe-
de en wanhoop, geluk en crisis, angst 
en vertrouwen, vreugde en verlangen. 
In de psalmen wordt gejuicht en ge-
schreeuwd, gelachen en gehuild.

Er zijn ondertussen twee groepen 
van start gegaan. Voor de lopende groe-
pen: Groep 1 komt dit jaar nog bij el-
kaar op maandag 23 november. Groep 
2 op de maandagen 2 en 30 november. 
Elke avond staat één psalm centraal. 
Deze psalm wordt verbonden met mo-
derne psalmvertolkingen (gedichten 
bijvoorbeeld). Er blijken zoveel gedich-
ten bij de psalmen geschreven te zijn. 
En die gedichten kunnen je weer een 
andere, frisse kijk geven op de oude of 
ook vertrouwde woorden.

De beide groepen zijn (bijna) vol. 
Ik werk met een maximum van tien 
deelnemers. Maar mocht u toch be-
langstelling hebben? Laat het mij ze-
ker weten, dan kan ik kijken wat mo-
gelijk is. Info bij ds. Martine Nijveld, 
me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 
24 of 06-16 73 37 42.

Locatie: Bergkerk. Tijd: 20.00 uur 
tot ongeveer 21.30 uur

ds. Martine Nijveld
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NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:  
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.

Erediensten november 2020
Datum Bergkerk 10.00 uur

Daal en Bergselaan 50 A
Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 november
22e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke Ds. Martine Nijveld
Schrift & Tafel

08 november
1e van de Voleinding

Ds. Casper van Dongen
(Dankdag)

Dhr. Mark van der Laan

15 november
2e van de Voleinding

Ds. Olivier Elseman Ds. Erika van Gemerden

22 november
3e van de Voleinding

Ds. Axel Wicke,
Gedenken van de overledenen

Ds. Martine Nijveld
Gedenken van de overledenen

29 november
1e Advent

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

Ds. Axel Wicke

Voor het bijwonen van een dienst is aanmelden verplicht. Zie ‘Rond de diensten’ voor meer informatie.
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app 
Kerkomroep. En ook te horen en te zien via ons eigen You Tube-kanaal. Zoek op You Tube naar 
Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/

Leesrooster november 2020
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
01 november Spreuken 9: 1-18 1 Tessalonicenzen 2: 9-13 Matteüs 25: 1-13
08 november Jesaja 48: 17-21 1 Tessalonicenzen 4: 1-18 Matteüs 25: 14-30
15 november Ezechiël 34: 11-17 1 Tessalonicenzen 4: 9-12 Matteüs 25: 31-46
22 november Daniël 12: 1-4 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 Matteüs 24: 14-35
29 november Jesaja 63: 19b-64:8 1 Korintiërs 1: 1-9 Marcus 13: 24-37

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

Rond de diensten 
Zondag 1 november - Geen avondmaal
In de mailing aan de gemeente stond dat zondag 1 november een dienst van 
Schrift & Tafel zou zijn in de Maranathakerk. Vanwege het toenemend aantal 
coronabesmettingen op moment van schrijven is echter besloten om nog even te 
wachten met het vieren van het avondmaal.

Zondag 22 november - Gedenken van de overledenen
Een andere dienst die veel aandacht vraagt in deze ándere tijd is de gedachte-
nisdienst (in onze beide kerken) op zondag 22 november. Dan noemen we de 
namen van de mensen die in het afgelopen jaar uit ons midden zijn overleden. 
We gedenken hen die ons zijn voorgegaan: lichtjes worden ontstoken. Dat willen 
we ook dit jaar doen. De vormgeving van de dienst zal echter verschillen van die 
in voorgaande jaren, omdat we moeten kijken met de bril ‘wat is op dit moment 
veilig en verantwoord?’.

Speciale aandacht vragen dit jaar ook de uitnodigingsbrieven die naar de fa-
milie en nabestaanden gaan van de mensen die overleden zijn. Want: hoeveel 
mensen kunnen we uitnodigen? Of moeten we misschien een extra dienst hou-
den om ruimte te bieden aan iedereen die aanwezig wil zijn? Op dit moment is 
het nog te vroeg om knopen door te hakken. Ook omdat er telkens weer iets ver-
andert. We houden u op de hoogte via mailing en website, via mededelingen en 
Wijkgroet. En natuurlijk krijgen de nabestaanden een brief met alle informatie! 
En bij dit alles houden we vooral voor ogen dat we ook dit jaar de mensen die we 
missen met eerbied willen gedenken.

Houd moed, heb lief
In oktober steeg het aantal besmettingen. Ook als kerk kregen we het dringende 
advies ons te houden aan het maximum van dertig bezoekers (exclusief mede-
werkers). Dat was een teleurstelling. We waren net weer voorzichtig begonnen 
met wat uitbouwen. Maar als kerkenraad vinden we het ook logisch en goed om 
dit advies op te volgen. We dragen tenslotte verantwoordelijkheid voor elkaar.

U moet zich dus nog steeds aanmelden voor de kerkdiensten. En is het maxi-
mum aantal kerkgangers bereikt? Dan krijgt u natuurlijk een berichtje én voor-
rang bij een volgende kerkdienst. Volgens het Bijbels axioma: de laatsten zullen 
de eersten zijn.

Hoe het verder zal gaan? We weten het niet. We proberen u via diverse infor-
matielijnen goed op de hoogte te houden. In de eerste weken van deze coronatijd 
werkten veel kerken met de kreet ‘Houd moed, heb lief’. Die woorden lijken steeds 
meer van toepassing te zijn. Deze tijd vraagt van ons (om maar eens een oud woord 
te gebruiken) om ‘volharding’. Volhouden en dat valt niet altijd mee! En daarnaast: 
‘Heb lief’. Elkaar niet vergeten, gemeente zijn op een andere manier dan anders, 
om ons heen zien, een brede blik houden, andere wegen zoeken - om telkens weer 
te ontdekken dat die andere wegen er ook zijn of al gaande ontstaan! Denkend aan 
een dichtregel, vrij weergegeven, van Antonio Machado (1875-1939): “Reiziger, er is 
geen weg, de weg maken we samen, door te gaan, stap voor stap.”

Aanmelden
Aanmelden voor de diensten in de Bergkerk kan door het sturen van een mail 
naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl of telefonisch bij koster Leonore Brons 
(06-81 48 67 57) of bij geen gehoor bij Joost Smits (070-368 39 66). En in de Ma-
ranathakerk door een mail naar info@maranathakerkdenhaag.nl of telefonisch 
bij Margreet de Pous: 06-58 88 50 63. Bij binnenkomst kunt u zich ook aanmel-
den voor de dienst van de week daarop.

De contactgegevens van alle kerkgangers worden geregistreerd om hen te 
kunnen informeren mocht ooit een kerkganger positief getest worden op aanwe-
zigheid van het coronavirus. Er zullen tot en met december in onze beide kerken 
op elke zondag kerkdiensten zijn. Er zijn dus op dit moment geen gezamenlijke 
diensten.

Solozang en muziek
Predikanten, organisten en cantor hebben overleg gehad over de muzikale invul-
ling van de kerkdiensten. Samenzang is op dit moment niet mogelijk. Solozang 
kan wel. Omdat de kans bestaat dat we dit laatste niet voor alle zondagen kun-
nen realiseren, zullen er ook diensten zijn met alleen muziek of met inzet van 
een extra musicus.

Samen vieren in kerk en elders
Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de 
App Kerkomroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we als 
wijkgemeente Den Haag-West diensten met beeld uitzenden. Deze beeldopna-
me zal voorlopig vanuit de Bergkerk komen. En blijft voor iedereen te vinden 
op ons eigen YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op dit ka-
naal kunt u diensten live of later meevieren. Zoek op YouTube naar Wijkge-
meente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:  
www.tiny.cc/DenHaagWest

ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld

Krant en Bijbel

Op woensdag 11 november is er in de Bergkerk van 11 tot ca. 12.30 uur 
weer ‘Krant en Bijbel’. In deze gesprekskring praten wij, onder het ge-
not van een kop koffie en wat lekkers, over actuele maatschappelijke 

thema’s die ons op het hart liggen en, waar mogelijk, proberen wij deze met be-
hulp van Bijbel en de christelijke traditie te verdiepen. Dit gebeurt in een ont-
spannen sfeer, wij delen onze gedachten en gevoelens en discussiëren niet. Er is 
geen noodzaak om een ander te overtuigen, maar wel de opluchting, dat wij de 
thema’s die op tafel komen, niet moeten oplossen.

Als u zin hebt om mee te praten, u bent van harte welkom. Neem gerust een 
thema, een krantenartikel, een citaat uit de Bijbel of een ander boek of een preek 
die u geraakt heeft mee. En als u niet zo’n prater bent: kom dan om alleen te luis-
teren. Ook hier gelden de bekende RIVM-richtlijnen. Er is plek voor maximaal 
tien mensen. Graag opgeven bij mij.

ds. Axel Wicke

Kleinschalige ontmoetingen 

We willen er voor zorgen dat mensen, met vaak een beperkt sociaal 
leven, niet vereenzamen. Wie behoefte heeft iemand te zien, te spre-
ken, wat gezelligheid, kan nu op drie dagdelen in de week bij Bethel 

terecht. Op maandag en dinsdag van 14.30 – 16.30 uur en op donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur. 

Klaas Bruins

Falling Down

In de corona-proof buurtbioscoop met maximaal 10 bezoekers staat vrijdag 
13 november een film op het programma die het in bepaalde kringen van 
‘Angry White Men’ tot cultstatus heeft geschopt. En dat, terwijl hij juist het 

fenomeen dat witte mannen zich in het Westen de laatste jaren onder toene-
mende druk voelen staan, kritisch wilde belichten: Falling Down (VS 1993, 113 
minuten). 

Het is niet de dag van William Foster. Het is heet, hij is net ontslagen, staat 
in de file en moet naar de verjaardag van zijn dochter bij zijn ex-vrouw. Hij stapt 
uit zijn auto, ontspoort langzaam maar zeker en laat een spoor van vernedering 
en bloedvergieten achter zich.

Van harte welkom bij deze filmvertoning met (voor wie wil) aansluitend ge-
sprek over wat wij hebben gezien en wat wij ervan leren. De deuren openen om 
19.30 uur, de film begint om 20 uur.

Uiteraard gelden de bekende RIVM-richtlijnen. Kom dus alleen als je 100% 
gezond bent, desinfecteer bij de ingang de handen, laat daar je contactgegevens 
achter en houd altijd anderhalve meter afstand.

ds. Axel Wicke

Maaltijden bij 
Bethel

Helaas hebben moeten beslui-
ten om de maaltijden voor-
lopig te stoppen. De risico’s 

worden te groot. Het is al een paar 
keer voorgekomen dat één van onze 
gasten getest moest worden op corona. 
Gelukkig nog steeds negatief. Maar 
het komt zo wel erg dichtbij. Een en-
keling komt zomaar in aanraking met 
iemand die zonder het te weten al be-
smet is en het zo doorgeeft. 

Dat risico willen we niet lopen. Te-
gelijkertijd willen we ook meewerken 
aan het terugdringen van het virus 
door het aantal sociale contacten en 
reisbewegingen (vaak met OV of Taxi-
busjes) te beperken. 

Klaas Bruins

Vrome Freule afgelast

Deze bekende activiteit zou eigenlijk op donderdag 19 november plaats-
vinden maar is, gezien de ontwikkelingen van de besmettingscijfers, he-
laas tot nadere kennisgeving afgelast.

ds. Axel Wicke
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Voorzitter locatieteam
Erika van Gemerden a.i.
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 24 75 33 48

Organist
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14.
organist@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeesters
Carolien Gijsbers
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 10 16 90 59

Diaconie
Cécile de Munnik
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeester
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL38 RABO 0373 7207 77 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02  
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de landkant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do 
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za 
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de zeekant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 779 07 24
Tel. 06 16 73 37 42
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 10.00 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Erika van Gemerden
vangemerdencoaching@gmail.com
Tel. 06 24 75 33 48

Secretaris wijkkerkenraad
vacant

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
decembernummer 
uiterlijk op 9 november 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Cantor-organist
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59 
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

Kopij voor het 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen  di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. 
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze 
plekken.

Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel 
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profes-
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte 
en zorginstellingen als Florence. Maar die 
moesten het stellen met brons of zilver en 
wij ontvingen goud!

En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn 
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen 
dat wij deze waardering hebben gekregen? 
Het zijn de volgende aspecten die genoemd 
werden: verse producten, op locatie bereid, 
variatie van gezonde maaltijden en goed 
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is 
voor de gasten.

We zijn trots op deze waardering en ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins
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Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten  
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden. 

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl 
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl
Bethel Open ma 14 - 19.30 u
Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen   di 10-12.00 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di 17 u en 18.30 u, 2e en 4e do van de maand, 

laatste vr, 18 u
Experimenteren ma 19.30-20.15 u
met Geestelijke 
Ontmoeting   
TeenTime vr gemiddeld om de 3 weken, 20-22 u, 
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u

Bergkerk zie wwwbergkerkdenhaag.org
Fair Trade stand  iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
Oefenen Cantorij iedere woensdagavond, 19-20 uur
 (niet in vakanties)
Samen eten  iedere 3e maandag van de maand 17.30u-18.30 u
in de Bergkerk 
Koffie op de Berg do 10.30 u 
Broodje Bijbel iedere 2e donderdag van de maand 11.45 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie   elke wo 10-12 u, op de 1e wo  

met levende muziek
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
 Reserveren: (070) 352 14 78
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Agenda november 2020
Ma 2 20 u  Gespreksavond Met psalmen door het leven, 

Bergkerk
Wo 4 15 u Leeskring Groene theologie, Houtrustkerk
Vr 6 20 u  Leeskring Groene theologie, Bethel
Zo 8  17 u Klassiek pianoconcert Eduard Preda, Maranathakerk
Wo 11   11 u Krant en Bijbel, Bergkerk
Wo 11   14.30 u Gesprek op woensdag, Maranathakerk,  

Katholiek in de Republiek
Wo 11   17 u  KidsTime-middag, ‘t Valkennest
Vr 13      19.30 u  BethelBuurtBios, Falling Down
Zo 15     15 u BethelMuziekMatinee, Bluesband Katvanger
Zo 22     17 u  Concert Musica Poetica, Maranathakerk
Ma 23    20 u  Gespreksavond Met psalmen door het leven, 

Bergkerk
Wo 25   20 u Lezing Piet Hagen, Maranathakerk
Vr 27      15 u Wandel je wijzer, startpunt n.t.b.
Za 28      17 u  KidsTime-middag, ‘t Valkennest
Ma 30    20 u  Gespreksavond Met psalmen door het leven, 

Bergkerk

KidsTime

Op 23 september gingen de  
KidsTime-kinderen aan de 
slag met Playmais. Daar kun 

je mooie kunstwerken van maken en 
dat deden ze dan ook. Het is verba-
zend om te zien wat de kinderen al-
lemaal wisten te maken van Playma-
is. Van dinosauriërs tot een trein. Ze 
waren zo intensief ermee bezig dat het 

broodje hamburger en het ijsje er bijna 
bij inschoten. 

Heerlijk spel doen in de kapelzaal 
van Bethel. Dat was het programma 
van 10 oktober.  Kreeftentikkertje, 
slingertikkertje, flessenbal; ruimte ge-
noeg hiervoor. Daarna met z’n allen 
lekkere macaroni eten in ’t Valken-
nest.

Nog steeds komen er niet zoveel 
kinderen als we gewend zijn, maar 
daar zal corona wel debet aan zijn. Zo 
lang het kan en mag gaan we door met 
deze gezellige kinderactiviteiten in 
Bethel.

De kinderen krijgen een uitnodi-
ging voor elke KidsTime-middag in 
hun brievenbus. 

Nelleke van Kooij


